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Wie helpt ons mee?
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Iedereen die wel eens door de Krimpenerwaard loopt, fietst of rijdt heeft er vast wel eens een gezien, want de torenvalk
is een vaste bewoner van dit veenweide landschap. Helaas gaat het niet goed met de torenvalk in Nederland. Het aantal
broedgevallen laat sinds de jaren ’90 een gestaag dalende trend zien. De roofvogelwerkgroep wil de komende jaren gaan
onderzoeken hoe het in de Krimpenerwaard met de torenvalk gaat. Daarbij kunnen wij uw hulp goed gebruiken. a

D

e torenvalk is een echte muizenjager die grasland afspeurt
naar een onoplettende veldmuis. Dit doet hij biddend, wat wil
zeggen dat de torenvalk al klapwiekend op een en dezelfde plek
boven het veld ‘hangt’. Als hij een muis ziet lopen, valt hij als een
baksteen naar beneden. Het gaat helaas niet goed met de torenvalk
in Nederland. Het aantal broedgevallen laat sinds de jaren ’90 een
gestaag dalende trend zien. Daarom is de soort in 2017 op de
Rode Lijst van Nederlandse broedvogels terecht gekomen. De
torenvalk is ook door SOVON aangemerkt als prioritaire soort.
De afname van de torenvalk in Nederland wordt geweten aan de
intensivering van het agrarisch gebruik van graslanden, waardoor
er over het algemeen veel minder veldmuizen in voorkomen.
Ook afname van natuurlijke nestgelegenheid en de toename van
predatoren als havik en buizerd is een mogelijke verklaring voor de
neergang van de torenvalk (Bijlsma 2018). Hoe de torenvalk het
doet hier in de Krimpenerwaard weten we niet goed.

Torenvalk met prooi: een veldmuis, foto: Jan de Smit

O
N

estindicerend gedrag
Vanaf februari/maart gaan torenvalken baltsen. Het
mannetje draait met een snel vibrerende vleugelslag rondjes
boven het nest. De vleugels komen niet boven het lijf uit. Daarna
glijdt hij naar het nest toe om het vrouwtje uit te nodigen om naar
het nest te komen. Dit is een opvallende manier van vliegen en is
indicatief voor een broedgeval (Bijlsma 1997). Vanaf 10 dagen
voor de eileg (die start tussen eind maart tot eind mei) zit het
vrouwtje op het nest en wordt zij gevoerd door het mannetje. Het
broeden duurt ongeveer 4 weken, waarna de jongen ongeveer 4
weken in het nest verblijven (Génsbøl B. 1995). Als de jongen
zo’n 10 dagen oud zijn gaat ook het vrouwtje op jacht om aan de
hongerroep van de groter wordende jongen te voldoen.
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nderzoek naar broedsucces van de torenvalk
De huidige populatie in Nederland drijft grotendeels
op kunstmatige nestkasten. Gelukkig hangen er al best veel
torenvalk kasten in de Krimpenerwaard. Op dit moment worden
die echter niet systematisch bezocht waardoor we geen inzicht
hebben in het broedsucces van de torenvalk hier in de regio. De
roofvogelwerkgroep wil dit de komende jaren gaan onderzoeken
door de kasten te gaan bezoeken en de inhoud te controleren. Zo
hopen wij te weten te komen hoeveel territoria er zijn, hoeveel
broedpogingen er gedaan worden, wanneer en hoeveel eieren
er worden gelegd en hoeveel jongen daar uit komen en groot
worden. Door een aantal standaard gegevens te verzamelen,
kunnen we die goed vergelijken met andere regio’s in Nederland.

H

oe gaan we dat doen?
In tegenstelling tot uilen, broeden torenvalken in open
kasten die ook nog eens een open aanvliegroute nodig
hebben. Ze zijn daarom makkelijk benaderbaar en eenvoudig
te inspecteren met een camera op een lange stok. We hebben
nu 1 stok die maximaal 6,5 meter lang is met daaraan een
compactcamera bevestigd. De camera kan vanaf de grond via

een wifi verbinding bestuurd worden met een smartphone. De
beelden kunnen live bekeken worden, maar ook foto’s kunnen
vanaf de grond gemaakt worden. Hiermee kunnen we relatief
snel een kast inspecteren en vaststellen in welk broedstadium
een paar zich bevindt. Dit jaar starten we met een pilot met 1
stok in een deel van de Krimpenerwaard. We hopen dit jaar
financiering te kunnen vinden voor meer camerastokken, zodat
we vanuit meerdere teams alle kasten in de Krimpenerwaard
kunnen bezoeken. Daarnaast zijn we aan het bekijken of we ook
een kleurring project kunnen opstarten.

kast afgelopen jaren bezet is geweest is dat relevante informatie
waar wij erg mee geholpen zijn. Naast de inventarisatie van
de torenvalk hebben we ook nog ons Broedvogel Monitorings
Project-Roofvogels (BMP-R) in de vaste telgebieden. Mocht u
ook een kast in uw tuin of grond hebben hangen of wilt u mee
doen met ons veldwerk voor de monitoringsprojecten, dan horen
wij dat graag. In de hoek Schoonhoven en Bergambacht kunnen
we nog handen gebruiken. Nadere informatie kunt u krijgen van
de coördinatoren van onze werkgroep Jaap Jan Leeuwenburgh
of Henk Visser. Aanmelden kan via roofvogelwerkgroep@nvwk.nl.
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Twee pasgeboren kuikens en vier eieren, foto: Dirk-Jan Saaltink

Wie helpt ons mee?
De Krimpenerwaard is een behoorlijk groot gebied dat we met
negen man (verdeeld over drie teams) gaan inventariseren.
Uiteraard hebben we daar wel de gastvrijheid van de
terreineigenaren voor nodig. Via het erfvogelproject weten we veel
kasten te hangen en beschikken we ook over de contactgegevens
van de betreffende eigenaren. Deze gaan we de komende tijd
benaderen voor een kennismakingsbezoek en stellen daarbij de
vraag of zij willen deelnemen aan ons onderzoek. Zeker als de

Stok met camera om vanaf de grond torenvalk kasten te inspecteren,
foto: Dirk-Jan Saaltink
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